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Laholms kommun 

Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 22 september 
2021 

Protokollet som justerats den 27 september, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Malin Andersson 

Nämndsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 28 september 

till och med den 21 oktober 2021 intygas. 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Enheten för administration, kvalitet och utveckling
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Plats och tid Duvan, klockan 13:00 – 16:00, ajournering 14:40-15:00. 

Beslutande Åke Hantoft (C), ordförande 

 Johan Johansson (M) § 60 (deltagande via teams) 

 Anita Fast (M) §§ 61–69 (deltagande via teams) 

 Bo Tengqvist (S) (deltagande via teams) 

 Marit Schwerin (M) (deltagande via teams) 

 Gunilla Waldeman (C) (deltagande via teams) 

 Jan Gottfriedson (L) (deltagande via teams) 

 Annita Asplid (S) (deltagande via teams) 

 Martin Lönnstam (MED) (deltagande via teams) 

 Anita Folden (SD) (deltagande via teams) 
 

Övriga deltagande  Johan Johansson (M), ersättare §§ 61-69 (deltagande via teams) 

 Helene Nilsson (KD), ersättare (deltagande via teams) 

 Jessica Andersson (LP), ersättare (deltagande via teams) 

 Nils-Erik Johansson (S), ersättare (deltagande via teams) 

 Lennart Svensson (V), ersättare (deltagande via teams) 

 Kristina Svensson (SD), ersättare (deltagande via teams) 
  

 Richard Mortenlind, förvaltningschef  

Viktor Prytz, enhetschef  

 Erik Thor, verksamhetschef (teams)§68 c (teams) 

                                                    Agneta Ljung, kvalitetsutvecklare §68 c (teams) 

    Staffan Petterson, ekonom §60 (teams)  

Elsa Rosberg, ekonom §60 (teams)  

Sophia Sävås, skoljurist §60 (teams) 

Monika Williamsson, projektledare §§61-62 (teams)  

Caroline Tannerfalk Wiberg, enhetschef § 68 a,b (teams) 

Karin Tideman, specialpedagog/samordnare § 68 a,b (teams) 

Cecilia Eriksson verksamhetschef KUN § 68 c 

Malin Andersson, nämndsekreterare/utredare 

 

Utses att justera Gunilla Waldeman (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 27 september klockan 12:00 

 

Paragrafer  §§ 60-69 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Gunilla Waldeman (C)
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 60 Dnr 2021-000195  

 

Budgetuppföljning 2 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning 2 år 

2021, med ekonomisk åtgärdsplan, samt överlämnar densamma till 

kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år.   

  

Den första budgetuppföljningen utgår från redovisningen per den 

sista april och den andra per den sista augusti. Den sistnämnda bud-

getutfallsprognosen knyts samman med delårsrapporten och redovi-

sas till kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under oktober. 

Delårsrapporten upprättas också efter redovisningen per den 31 au-

gusti.  

 

I det fall en nämnd i samband med budgetuppföljningarna bedömer 

att budgetunderskott kommer att uppstå som inte är relaterade till 

ianspråktagande av resultatfond ska nämnden samtidigt redovisa en 

åtgärdsplan på hur det befarade underskottet ska förhindras eller åt-

minstone begränsas.  

 

I den nu förestående uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna 

underlag till uppföljningen av de gemensamma resultatmålen. 

Nämnderna ska även samtidigt följa upp eventuella nämndspecifika 

resultatmål.  

 

Beslutsunderlag 

     Beredningsutskottets protokoll den 15 september, § 46.  

  Budgetuppföljning 2, 2021 

  Ekonomisk åtgärdsplan september 2021 
 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 61 Dnr 2021-000132  

 

Funktionsprogram grundskola, grundsärskola och fritidshem  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar funktionsprogram för grundskola, 

grundsärskola, och fritidshem. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har gett barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att 

utforma ett funktionsprogram för förvaltningens grundskoleverk-

samhet. Nämnden har tidigare antagit ett program för förvaltningens 

förskoleverksamhet. Funktionsprogrammet ska fungera som ett styr-

dokument och ett underlag för kommunikation mellan de personer 

som berörs vid utformande av skolor exempelvis; vid beställning, ut-

värdering, planering, utformning, upphandling och uppförande av lo-

kaler ämnade för skolans verksamhet.  Funktionsprogrammet ska 

kommunicera värden, funktioner och målsättning med den verksam-

het som bedrivs på skolan och ge möjligheter att forma skolan på 

olika sätt inom en yttre ram. Ambitionen är att skapa lokaler som 

stödjer verksamheten i en smidig och snabb byggprocess. 

 

Beslutsunderlag 

Funktionsprogram grundskola, grundsärskola, och fritidshem 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 mars, § 61. 

Beredningsutskottets protokoll den 15 september § 47. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 62 Dnr 2021-000277  

 

Yttrande över reviderade riktlinjer för måltidstjänster mellan 

produktionsnämnd och beställande nämnder  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomsförvalt-

ningens tjänsteskrivelse den 30 augusti som svar till samhällsbygg-

nadsnämnden. 

 

Barn- och ungdomsnämnden anser att de föreslagna riktlinjerna med 

tillhörande bilagor inte kan antas innan ytterligare samverkan mellan 

förvaltningarna har genomförts. 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden har remitterat förslag till reviderade 

riktlinjer för måltidstjänster mellan produktionsnämnd och bestäl-

lande nämnder till berörda nämnder för svar senast 12 oktober 2021. 

 

De riktlinjer för överenskommelse om måltidsservice som gäller 

idag antogs 2017. I revideringen av riktlinjerna har ansvar, samver-

kan och samarbete tydliggjorts. Syftet är att få ett effektivt-, kvali-

tets- och ekonomiskt avtal mellan produktions- och beställarnämn-

derna där alla ser en vinst för berörda barn/elever som är mottagare 

av slutprodukten. Förutom riktlinjerna finns en bilaga som anger när 

de olika måltiderna ska ske och vad de ska innehålla. Kvalitetskrav 

för måltider till barn och elever i förskola, grundskola och gymna-

sieskola i Laholms Kommun. Det hänvisas också en bilaga med fö-

reslagna riktlinjer för pedagogisk måltid.  

Vikten av samverkan mellan utförande nämnd och beställarnämnden 

utgör grunden för att måltidsservicen ska fungera. 

Riktlinjerna med bilagor blir en överenskommelse mellan barn och 

ungdomsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden kring kostnader 

och samarbeten. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 september, § 48. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens reviderade riktlinjer för måltidstjänster mellan 

produktionsnämnd och beställande nämnder, med bilagor 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 63 Dnr 2021-000202  

 

Yttrande över motion om fortsatt skolskjuts för högstadieelever 

i Skummeslöv till Våxtorp 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomsförvalt-

ningens tjänsteskrivelse daterad den 8 september som svar på 

remissen.   

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Elvis Begic (L), Marga-

reta Jonsson (L) och Jan Gottfriedson (L) att kommunfullmäktige 

beslutar att erbjuda skolskjuts för högstadieelever från Skummeslöv 

till Våxtorp. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 september 

2021. 

Remiss av Motion- Fortsatt skolskjuts för högstadieelever i  

Skummeslöv till Våxtorp. 

Beredningsutskottets protokoll den 15 september, § 49. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Barn- och ungdomsnämnden 2021-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 64 Dnr 2021-000278  

 

Yttrande över möjlighet för expandering av förskole- och skol-

verksamhet i Ysby 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomsförvalt-

ningens tjänsteskrivelse daterad den 8 september som svar till  

kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Möllans föräldrakooperativs styrelse har inkommit med en förfrågan 

om möjligheten att köpa in delar av kommunens mark direkt öster 

om befintlig skola och göra en ny detaljplan för området med ända-

målet skola/förskola. Föräldrakooperativet ser ett behov av att kunna 

erbjuda fler barn skolplatser i Ysby och de har kö för att komma in 

på förskolan. De önskar i första hand att bygga en ny förskola och att 

med det frigöra lokaler för skolan i de befintliga lokalerna. Ysby 

skola är fristående F-3 skola.  

 

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till barn- och ungdoms-

nämnden avseende behov av skolplatser för elever från Ysby. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 september 

2021. 

Remissmöjlighet för expandering av förskole- och skolverksamhet i 

Ysby 

Beredningsutskottets protokoll den 15 september, § 50. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 65 Dnr 2021-000243  

 

Yttrande över kommunal vatten och avloppsplanering för  

Laholms kommun  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiv till Vatten- och av-

loppsplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

En kommunal vatten- och avloppsplan (VA-plan) omfattar hela 

kommunen, både inom och utanför verksamhetsområdet för all-

männa vattentjänster. Syftet är att upprätthålla en socialt, ekonomiskt 

och ekologiskt hållbar vatten- och avloppsförsörjning i hela kommu-

nen och att bidra till god vattenstatus i kommunens yt- och grundvat-

ten. 

 

VA-planen är ett av flera styrdokument som fastställs av kommun-

fullmäktige och som syftar till att leda, samordna och följa upp ut-

vecklingen av kommunen i önskad riktning. Planen skall vara sty-

rande för berörda nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag, och 

skall ligga till grund för budget- och verksamhetsplaneringen. 

 

En VA-plan består av tre delar; en översikt som beskriver nuläge och 

omvärldsfaktorer, en VA-policy som är ett styrdokument som be-

stämmer strategiska vägval och riktlinjer för hantering av priorite-

ringsgrunder, samt en handlingsplan som innehåller konkreta åtgär-

der. Kommunstyrelsen har remitterat VA-planen till barn- och ung-

domsnämnden för yttrande senast 30 september 2021. 

 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 september 

2021. Remiss- VA-plan 

Beredningsutskottets protokoll den 15 september, § 51. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 66 Dnr 2021-000004  

 

Anmälningar  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till barn- och ungdoms-

nämnden under månaden. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 15 september 2021. 

Förteckningar över anmälningar om kränkande behandling och från-

varo den 15 september 2021. 

Förteckning över synpunkter 15 september 2021. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 67 Dnr 2021-000005  

 

Delegationsanmälningar  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger delegationsanmälningarna 

till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, 

ledamot, ersättare eller en anställd hos kommunen att besluta på 

nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Beslut som fattas på nämndens vägnar anmälas till barn- och ung-

domsnämnden i enlighet med nämndens delegationsordning. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 15 september 2021. 

Protokoll barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 15 

september 2021, §§ 46-53. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 68 Dnr 2021-000006  

 

Informations- och diskussionsärenden  

  

A) Tilläggsbelopp -analys av årets ansökningar 

              Lina Tannerfalk Wiberg/ Karin Tideman 

 

B) Gemensamt yttrande över betänkande SOU 2021:34 Börja med barnen....  
      En sammanhållen god och nära vård för barn och unga  

        Lina Tannerfalk Wiberg 

 

C) Återkoppling -Gemensamt uppdrag BUN/KUN kring ökad måluppfyllelse  

           Erik Thor/Agneta Ljung/Cecilia Eriksson  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 69 Dnr 2021-000007  

 

Deltagande på distans  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämndens ledamöter intygar att samtliga delta-

gare har deltagit på lika villkor under dagens sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagens 6 kap. 24 § kommunallagen har nämndleda-

möter rätt att delta i sammanträden på distans, under förutsättning av 

fullmäktige har fattat beslut om detta, vilket kommunfullmäktige i 

Laholms kommun har. Distansdeltagandet ska ske genom ljud- och 

bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare 

kan delta på lika villkor i enlighet med kommunallagen och Laholms 

kommunsriktlinjer för sammanträden på distans. Barn- och ung-

domsnämndens ledamöter intygar på fråga från ordföranden att så 

har skett under dagens sammanträde. 

_____ 

 
 

 




